
Các Chương 
trình và Dịch vụ 
dành cho Người 

cao tuổi năm 

THÔNG TIN NHANH

Cần phải kiểm tra thu nhập cho các 
Chương trình Hỗ trợ Tài chính cho người 
Cao niên của tỉnh bang Alberta sau đây: 
Chương trình Trợ cấp Thu nhập (Alberta 
Seniors Benefit), Chương trình Trợ cấp 
Nha khoa và Nhãn khoa (Dental and 
Optical Assistance for Seniors) và Chương 
trình Hỗ trợ Nhu cầu Đặc biệt (Special 
Needs Assistance for Seniors). Muốn 
biết thêm chi tiết, xin hỏi Trung tâm Liên 
lạc Hỗ trợ của Alberta (Alberta Supports 
Contact Centre).*

Các Chương trình và Dịch vụ của Tỉnh bang

Chương trình Phúc lợi dành cho 
Người cao tuổi của Alberta
Chương trình Phúc lợi dành cho Người cao 
tuổi của Alberta (ASB) là một chương trình 
dựa trên thu nhập và cung cấp các khoản 
phúc lợi hàng tháng cho những người cao tuổi 
đủ điều kiện. Chương trình ASB cung cấp hỗ 
trợ tài chính bổ sung cho các chương trình 
của liên bang, bao gồm chương trình An sinh 
Tuổi già (Old Age Security) và chương trình 
Bổ sung Thu nhập Đảm bảo (Guaranteed 
Income Supplement).

Chương trình Hỗ trợ Nhu cầu Đặc 
biệt dành cho Người cao tuổi
Hỗ trợ người cao tuổi có thu nhập thấp với các 
chi phí cá nhân đặc biệt được hưởng một lần 
chẳng hạn như các thiết bị, sửa chữa nhà thiết 
yếu và một số chi phí y tế.

Chương trình Hoãn thuế Nhà đất 
dành cho Người cao tuổi
Chương trình mới này cho phép những chủ 
nhà cao tuổi đủ điều kiện được hoãn toàn bộ 
hoặc một phần thuế nhà đất hàng năm thông 
qua một khoản vay của tỉnh bang với lãi suất 
thấp căn cứ trên phần giá trị sở hữu của nhà.

Chương trình Trợ cấp Nha khoa 
dành cho Người cao tuổi
Cung cấp lên đến $5.000 bảo hiểm nha khoa 
cơ bản cho mỗi năm năm.

Chương trình Trợ cấp Nhãn khoa 
dành cho Người cao tuổi
Cung cấp lên đến $230 kính thuốc cho mỗi 
ba năm.

Các Chương  tr ình  Hỗ  trợ  Tài chính

Trung  tâm Liên  lạc  Hỗ 
trợ  của Alberta*

Số miễn cước: 1-877-644-9992
Tại Edmonton: 780-644-9992

www.health.alberta.ca

Nếu có thắc  mắc?

*Chúng tôi có thể phúc đáp bằng 
170 ngôn ngữ
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Chương trình Nhà ở có phục vụ 
dành cho Người cao tuổi
Các cơ quan quản lý địa phương cung cấp 
dịch vụ ăn ở có phúc vụ vừa túi tiền (các 
bữa ăn, dịch vụ giặt ủi và dọn dẹp trong nhà) 
cho người cao tuổi có thu nhập thấp. Có thể 
tra cứu danh sách các cơ quan quản lý tại 
http://municipalaffairs.alberta.ca/ 
find_housing.cfm hoặc gọi số 780-422-0122 
để biết thêm thông tin.

Chương trình Nhà ở tự túc dành 
cho Người cao tuổi
Các cơ quan quản lý địa phương cung cấp 
các căn hộ vừa túi tiền cho người cao tuổi 
có thu nhập thấp, không có tiền vào ở nhà 
do khu vực tư nhân cung cập. Hãy gọi số 
780-422-0122 để biết thêm thông tin.

Chương trình Điều chỉnh căn hộ 
để làm dễ dãi sự đi chuyển
Các chủ nhà và người thuê nhà (nếu chủ nhà 
đồng ý) có thể làm đơn xin chính quyền tỉnh 
bang trợ cấp để hỗ trợ những điều chỉnh cải 
thiện khả năng di chuyển bằng xe lăn để vào 
và đi lại bên trong căn hộ của họ. Hãy gọi 
cho Trung tâm Liên hệ Hỗ trợ của Alberta* để 
biết thêm thông tin.

Chương  tr ình  Nhà ở
Chương trình Bảo hiểm Blue 
Cross của Alberta dành cho 
Người cao tuổi
Cung cấp bảo hiểm Blue Cross miễn phí 
cho người cao tuổi, và những người phụ 
thuộc đủ điều kiện của họ, đối với các 
khoản phúc lợi cụ thể liên quan đến sức 
khỏe. Bảo hiểm bao gồm các thuốc theo 
toa được liệt kê trong Danh sách Phúc lợi 
Thuốc của Alberta, đồ dùng điều trị bệnh 
tiểu đường phụ thuộc insulin, các dịch vụ 
cứu thương, các dịch vụ tâm lý lâm sàng, 
chăm sóc điều dưỡng tại gia và các dịch vụ 
xoa nắn khớp. Người cao tuổi có thể phải 
chịu một phần chi phí của các phúc lợi y tế 
này. Bảy mươi phần trăm chi phí thuốc theo 
toa được chi trả, và người cao tuổi trả tối 
đa $25 mỗi toa thuốc hoặc mỗi lần mua lại 
theo toa. Hãy gọi số 1-800-661-6995 để biết 
thêm thông tin.

Để liên hệ miễn cước với bất kỳ văn 
phòng của Chính quyền Alberta tại 
Alberta, hãy gọi số 310-0000 sau đó 
là mã vùng và số điện thoại của văn 
phòng quý vị muốn liên hệ.

Quý v ị  có biết. . .

Chương trình Hỗ trợ Sinh hoạt 
Hàng ngày của Alberta (AADL)
Giúp người dân Alberta mắc khuyết tật lâu 
dài, bệnh mạn tính hoặc bệnh giai đoạn cuối 
duy trì khả năng độc lập bằng cách cung 
cấp hỗ trợ tài chính về thiết bị y tế và y dụng 
cụ. Một bản đánh giá của chuyên gia chăm 
sóc sức khỏe sẽ xác định điều kiện nhận 
các thiết bị chẳng hạn như thiết bị trợ thính, 
xe lăn và dưỡng khí.
Người dân Alberta phải chịu chia sẻ một 
phần chi phí tối thiểu là 25 phần trăm phúc 
lợi AADL, đến mức tối đa là $500 mỗi cá 
nhân hoặc gia đình, mỗi năm nhận phúc lợi. 
Đó là chưa kể bất kỳ chi phí nâng cấp nào 
do khách hàng tự thanh toán. Những người 
dân Alberta có thu nhập thấp được miễn 
chia sẻ chi phí.
Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Trung 
tâm Liên hệ Hỗ trợ của Alberta.*

Chương trình Theo dõi Sức 
khỏe của Alberta
Một chương trình dựa trên thu nhập để hỗ 
trợ những người dân Alberta đủ điều kiện, 
là những người mắc bệnh tiểu đường, bao 
gồm những người kiểm soát bệnh tiểu 
đường của họ thông qua chế độ ăn và thuốc 
uống hàng ngày, để chi trả một phần chi 
phí dụng cụ kiểm soát bệnh tiểu đường đủ 
điều kiện. Hãy gọi số 1-800-267-7532 hoặc 
780-423-2634 ở Edmonton để biết thêm 
thông tin.

Sức  khỏe

Các Chương trình và Dịch vụ của Tỉnh bang
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Văn phòng Bảo vệ Công chúng
Cung cấp các lựa chọn quyết định thay 
thế dành cho người trưởng thành không 
có khả năng và không thể tự đưa ra các 
quyết định cá nhân, phi tài chính. Văn 
phòng này cũng cung cấp thông tin dành 
cho những người dân Alberta có năng lực 
về giấy ủy quyền và một hệ thống đăng 
ký giấy ủy quyền an toàn, trực tuyến. Để 
biết thêm thông tin, hãy gọi số miễn cước 
1-877-427-4525.*

Chương trình Bảo vệ Những người 
trong Cơ sở Chăm sóc
Điều tra các báo cáo về ngược đãi hoặc 
các vấn đề về an toàn liên quan đến người 
trưởng thành đang nhận các dịch vụ từ các 
cơ quan nhận tài trợ của chính phủ chẳng 
hạn như các cơ sở điều dưỡng, các cơ sở 
cư trú, bệnh viện và các cơ sở nhà ở tập 
thể. Bất kỳ ai cho rằng một người trưởng 
thành trong một cơ sở như thế đã bị ngược 
đãi phải báo cáo cho đường dây báo 
cáo của chương trình Bảo vệ Những 
người trong Cơ sở Chăm sóc  qua số 
1-888-357-9339.* Nếu người trưởng thành 
đó gặp nguy hiểm trước mắt, hãy gọi cho 
cảnh sát.

Ngược đãi Người già
Một loạt các cơ quan trong cộng đồng và 
các tài nguyên được cung cấp để giúp đỡ 
những ai nghi ngờ rằng có thể đang xảy ra 
tình trạng ngược đãi người già. Hãy gọi cho 
Trung tâm Liên hệ Hỗ trợ của Alberta hoặc 
truy cập trang web bên dưới để biết thêm 
thông tin. Quý vị cũng có thể gọi cho Đường 
dây Thông tin về Bạo hành Gia đình (Family 
Violence Info Line) qua số 310-1818.*

Hội đồng Tư vấn cho Người cao 
tuổi ở Alberta
Các đại diện khu vực có trách nhiệm thu 
thập thông tin và tư vấn cho chính quyền 
về các vấn đề liên quan đến công dân cao 
tuổi. Hãy gọi số 780-422-2321* để biết thêm 
thông tin.

Các Chương trình và Dịch vụ của Tỉnh bang
Các loạ i  khác

Trung tâm  Liên lạc  Hỗ 
trợ  của  Alberta*

Số miễn cước: 1-877-644-9992
Tại Edmonton: 780-644-9992

www.health.alberta.ca

Nếu có thắc  mắc?

*Chúng tôi có thể phúc đáp bằng 
 170 ngôn ngữ

Các Chương trình 
và Dịch vụ của Liên 
bang

Chương trình Hưu trí Canada
Thanh toán hàng tháng cho những ai đã 
đóng góp vào Chương trình Hưu trí Canada. 
Các khoản thanh toán có thể bắt ðầu lúc quý 
vị được 60 tuổi. Các khoản phúc lợi dành cho 
người chung sống còn sống sót cũng được 
cung cấp thông qua chương trình này.

Chương trình An sinh Tuổi già
Thanh toán hàng tháng cho người cao tuổi 
từ 65 tuổi trở lên, và những người đã sống ở 
Canada tối thiểu 10 năm.

Chương trình Bổ sung Thu nhập 
Đảm bảo
Thanh toán hàng tháng cho những người cao 
tuổi nào nhận được phúc lợi An sinh Tuổi già 
và có thu nhập ít hoặc không có thu nhập. 
Chương trình Bổ sung Thu nhập Đảm bảo 
được cộng vào số tiền An sinh Tuổi già.

Trợ cấp/Trợ cấp dành cho Người 
chung sống còn sống sót
Thanh toán hàng tháng cho những người dân 
Canada có thu nhập thấp từ 60 đến 64 tuổi 
có vợ/chồng hoặc bạn sống chung theo công 
luật nhận được phúc lợi Bổ sung Thu nhập 
Đảm bảo hoặc đã qua đời.
Để biết thêm thông tin, hãy truy 
cập trang web Service Canada tại 
www.servicecanada.gc.ca, hoặc gọi số 
1-800-277-9914.

Trung tâm Liên lạc Hỗ trợ 
của Alberta*
Số miễn cước: 1-877-644-9992 
Edmonton: 780-644-9992

Trang web
Một nguồn tài nguyên trực tuyến cung 
cấp thông tin về các chương trình và 
dịch vụ dành cho người cao tuổi tại 
Alberta: www.health.alberta.ca
Để liên hệ miễn cước với bất kỳ văn 
phòng của Chính quyền Alberta tại 
Alberta, hãy gọi số 310-0000 sau đó 
là mã vùng và số điện thoại của văn 
phòng quý vị muốn liên hệ.

Các Chương trình Thu nhập 
của Chính phủ Canada
Số miễn cước: 1-800-277-9914

www.servicecanada.gc.ca
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Để biết thêm Thông tin
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